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Staking
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11 maart voor
meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee
te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het
Malieveld in Den Haag.
Op onze school ondersteunen we de acties en vinden we dat iedereen zelf een keuze mag maken of
hij/zij gaat staken op 15 maart. Dit heeft tot gevolg dat we 15 maart niet allemaal gaan staken en de
school voor een deel open is. We respecteren de keuze van iedere individuele collega om wel of niet
te staken. Collega’s die niet staken zijn op school en de leerlingen worden die dag ook op school
verwacht. Dit betreft de leerlingen van groep 1,2,3,4 en 5.
Juf Yt gaat deze dag staken, dit betekent dat de leerlingen van groep 6,7,8 vrij zijn op 15 maart a.s.

Studiedag
Woensdag 6 maart is er een studiedag voor alle scholen van Elan Onderwijsgroep.
De leerlingen zijn deze dag vrij. De schaats-les van 6 maart hebben we al “ingehaald” op 12 februari.
Indien u met uw kind gaat schaatsen, dan dient er wel betaald te worden voor de entree.
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Schoonmaakavond
Ieder jaar organiseert de ouderraad een schoonmaakavond, deze avond is dit jaar gepland op
maandag 18 maart a.s. van 19.30 – 21.00 uur.
Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd en natuurlijk ook voor voldoende
schoonmaakmaterialen. We hopen van harte op voldoende belangstelling en enthousiasme
voor deze avond. Met elkaar kunnen we er een gezellige en productieve avond van maken.

Schoolschaatsen
In februari en maart gaan we school-schaatsen. Tijdens de les zijn de leerlingen verplicht om
handschoenen en een muts te dragen. De school betaalt een deel van de schaatslessen, aan de
ouders vragen we een bijdrage van € 10,- per leerling. U kunt dit bedrag overmaken op de rekening
van school : NL15RABO0158 1642 02 t.n.v. basisschool Op ‘e Dobbe.
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Juf Joke wordt vervangen door Ellen Heetveld
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
Schaatsen voor groep 3-8
Schoonmaakavond van 19.30 - 21.00 uur
Schaatsen voor groep 3-8
Pannenkoekenfeest, de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag iets
later uit. U ontvangt nog nadere informatie over dit feest

Om door te vertellen: 18 maart is de schoonmaakavond.

